
Zawartość

Instrukcja pierwszej pomocy 
1 maska do oddychania 
4 pary rękawiczek 
4 szt. Safety Hand Cleanser 
1 koc ratunkowy z termiczną warstwą aluminiową 
1 para nożyczek 
1 pinceta 
45 plastrów plastikowych Salvequick 
40 plastrów tekstylnych Salvequick 
10 myjek do ran Salvequick

3 kompresy pokryte warstwą metalu 20 x 40 cm 
2 siatki mocujące 
2 opatrunki Cederroth Burn Gel Dressing 
2 bandaże Soft Foam Bandage 6 cm x 40 cm 
3 opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 
4 mini opatrunki do tamowania krwawienia Cederroth 4-w-1 
2 opaski elastyczne 8 cm x 4 m 
1 zestaw Salvequick Cold Pack 
1 płyn Eye & Wound Cleansing Spray

Rodzaj obrażeń  Krwawienie (małe i duże rany), zatrzymanie  
 oddechu, oparzenia, wstrząs, skręcenia,  
 niewielkie obrażenia oczu
Wymiary szer. 420 x wys. 300 x gł. 118 mm
Akcesoria Uchwyt naścienny, REF 51000008
Miejsce na płukankę do oczu i produkty uzupełniające

Cederroth First Aid Kit X-Large 
REF 390103
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Dzięki odświeżonej zawartości apteczka pierwszej pomocy First Aid Kit X-Large przypomina mały gabi-
net lekarski, który masz zawsze pod ręką. Produkty są łatwe w użyciu i wyposażone w prostą instrukcję, 
co oznacza, że pomocy może udzielić praktycznie każda osoba w dowolnym miejscu. Wersja skrzynkowa 
to doskonałe uzupełnienie mocowanej na ścianie stacji Cederroth First Aid, idealne rozwiązanie dla często 
przemieszczających się pracowników. 

First Aid Kit X-Large

Mocna i wytrzymała skrzynka 
Skrzynka wykonana jest z twardego plastiku  
i odporna na kontakt z kurzem, wilgocią i brudem 
nawet w bardzo niekorzystnym środowisku.

Przejrzysty układ produktów
Łatwość znalezienia odpowiedniego 
produktu, kiedy liczy się każda sekunda. 
Na pokrywie znajdują się między innymi 
rękawiczki, maska, nożyczki i pinceta.

Czas uzupełnić 
zawartość!
Praktyczne czerwone naklejki 
sygnalizują, kiedy produkt się 
skończył i nadszedł czas na uzu-
pełnienie zawartości apteczki.Łatwość otwierania i wyraźnie widoczne zatrzaski

Pierwsza pomoc w zasięgu ręki – bądź zawsze 
gotowy do akcji

Nowy, innowacyjny produkt!  
Zewnętrzny automat na plaster Salvequick
Prosty i szybki w użyciu automat umożliwiający wyjęcie  
plastra bez dotykania pozostałego  
wyposażenia apteczki.

Widoczność  
z daleka
Produkt jest widoczny  
z dużej odległości dzięki 
wyraźnym barwom ostrze- 
gawczym – zielonej i żółtej.

Nowość! 
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Tel +46 8-590 96300, Faks +46 8-590 30953, firstaid@cederroth.com, www.firstaid.cederroth.com


